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BOUWVOLUME

KORRELGROOTTE & ANKERPUNTEN 



bestaand bouwvolume | algehele uitstraling



bestaand bouwvolume | aandachtspunten

diversiteit in reclame-

uitingen & posities

diversiteit in 

uitstraling / kleur

diversiteit en positie 

van hoogteaccenten 
herkenbaarheid van 

individuele winkel 

relatie binnen-buitenpositie & uitstraling 

luifels “incidenteel”

algemene vormgeving / 

uitstraling bouwvolumes 



bouwvolume | twee schaalniveaus

schaalniveau “grof”

maat- en schaal bouwvolumes 

schaalniveau “fijn”

verfijning & parcellering gevel 

zichtbaarheid vanaf Weezebeeksingel

veraf dichtbij

zichtbaarheid van individuele winkelsgrote volumes maken 

combinatie

+



bouwvolume | zichtbaarheid vanaf Weezebeeksingel (veraf)

afstand tot gebouw 

groter dan 60m¹

zichtbaarheid vanaf Weezebeeksingel



bestaand bouwvolume | vogelvlucht bestaande situatie

Mc Donalds

Oriënt Express 

bevoorraden 

“in het zicht”

P

P

loopbrug van zieken-

huis naar bushalte 

positie in-en uitrit

nabij kruising 

proporties

bouwvolume 

veelvoud van accenten 

sterke scheiding 

tussen parkeervelden



bestaand bouwvolume | proporties & accenten

P P

veelvoud van accenten 

proporties

bouwmassa 

P

herkenbaarheid woonboulevard 

vanaf openbare weg 

één lang & laag bouwvolume 



bouwvolume | maat en schaal 

op zoek naar maat en schaal 

van oorspronkelijk volumes 

korrelgrootte van 

gebouwmassa verkleinen 

bestaand

herkenbaarheid vergroten 

t.b.v. oriëntatie consumenten



bouwvolume | maat en schaal 

1

2

3 4
5

6
7

P P

herkenbare bouwvolumes 

identiteit van individuele 

blokken benadrukken 

zichtbaarheid van accenten

duidelijke “ankerpunten”

bestaand

P

herkenbaarheid vergroten 

t.b.v. oriëntatie



bouwvolume | vogelvlucht nieuwe situatie

identiteit van 

individuele blokken 

duidelijke ankerpunten 

met “bakenfunctie”
herkenbaarheid bouwvolumes

door verschil in kleur & hoogte

handhaven Mc Donalds

aanpassen parkeren 

nieuwe positie

inrit 

handhaven 

Oriënt Express 

bevoorraden 

via achterzijde

“uit het zicht”

P

P

P

belevingspleintjes

positie uitrit

(huidige in-en uitrit) 

bestaand



bouwvolume | verplaatsen van inrit 

splitsen

positie

inrit 

positie 

uitrit

combinatie 

in- en uitrit

verbeteren zichtbaarheid 

van parkeervelden t.b.v. 

“keuzemogelijkheid”

bestaande terreininrichting

nieuwe terreininrichting

sterke scheiding 

tussen parkeervelden



bouwvolume | referenties (woon)winkels  

maat- en schaal bouwvolumes 

passend binnen context

herkenbare bouwvolumes 

met eigen identiteit  

individuele 

bouwmassa’s



WINKELGEVEL

HERKENBAARHEID & VERFIJNING



bestaande winkelgevel | herkenbaarheid van winkels 

herkenbaarheid van 

individuele winkel 

diversiteit

reclame-objecten
luifels 

posities van 

hoogteaccenten 

lengte van winkelgevels zichtbaarheid van 

verschillende winkels 



winkelgevel | op zoek naar verfijning 

bouwvolume

op zoek naar verfijning & parcellering

ritme van kleine eenheden 

één lang horizontaal blok 

?

winkel winkel winkel winkel winkel winkel

diverse winkels veraf

dichtbij 

tijd



winkelgevel | op zoek naar verfijning

afstand tot gebouw 

relatief klein

zichtbaarheid individuele winkels 

tijdens winkelen 

winkel winkel
winkelwinkelwinkelwinkel



winkelgevel | referentie winkelstraat binnenstad 



winkelgevel | referentie winkelstraat binnenstad 

individuele winkels 

duidelijk gedefinieerd

zichtbaarheid winkels 

door haakse signing
comfort 

door luifel 

afstand tot winkels

relatief klein 



winkelgevel | op zoek naar verfijning 

zichtbaarheid van individuele winkels

diverse winkels

winkel winkel winkel winkel winkel winkel

veraf

dichtbij 

tijd

grote volumes maken 



GEVELPRINCIPES

ONTWERPVARIANTEN



bestaande gevelopbouw | aandachtspunten

verholen entrees 

donkere glasvlakken 

(leegstand winkelunits)

vlakke gevel 

lange horizontale gevel 

winkel

winkel

incidenteel

luifel aanwezig

diversiteit in 

reclame-objecten



gevelprincipes | transformatie 

winkel

winkel

winkel

winkel

luifel

vaste positie 

reclameobjecten

STAP 1: opschonen & bekleden STAP 2: toevoegen luifel & reclame

vergroten winkel-

comfort door luifel

bestaande gevels ontdoen 

van toevoegingen en bekleden 

met uniforme gevelbeplating

behoud van bestaande puien

winkelaanduiding

boven entree
galerij

verwijderen van 

glazen luifels 

dichtbij 

aandacht voor individuele winkels

veraf 

grote volumes maken 



winkelgevel | op zoek naar verfijning 

aandacht voor individuele winkels

grote volumes maken 

diverse winkels

winkel winkel winkel winkel winkel winkel

formules formules formules

reclame reclame reclame reclame reclame reclame

veraf

dichtbij 

tijd



gevelprincipes | 3 ontwerpvarianten

gevelprincipe 1: luifel

gevelprincipe 2: galerij

gevelprincipe 3: portalen

reclame

reclame reclame

reclame

reclame reclame



gevelprincipe 1 | concept

RECLAME

RECLAME RECLAME RECLAME

doorlopende luifelrand 

reclame hangend 

aan luifelrand doorlopende reclameband

met naamsaanduiding winkel 

benadrukken entree

parcellering parcellering



gevelprincipe 1 | aanzicht 

entree

doorlopende reclameband 

boven winkelpuien

bestaande gevel bekleden 

met uniforme gevelbeplating

houten kader 

rondom entreedeuren 

vlakvullende reclame 

conform huurder

behoud van 

bestaande puien 

stalen kolom 

onder luifel



gevelprincipe 1 | impressie 



gevelprincipe 2 | concept

RECLAME

RECLAME RECLAME

RECLAME

reclame bevestigd

aan pergola-rand 

benadrukken entree

reclame bevestigd

aan pergola-rand 
luifel 

penanten

parcellering parcellering



gevelprincipe 2 | aanzicht 

entree

reclame boven (verd.)

vlakvullende reclame 

conform huurder

bestaande gevel bekleden 

met uniforme gevelbeplating

houten kader 

rondom entreedeuren 

reclame onder (BG)

vlakvullende reclame 

conform huurder

behoud van 

bestaande puien 

metselwerk 

penanten

winkelaanduiding 

boven entreedeur

aluminium 

pergola-rand 

luifel



gevelprincipe 2 | impressie 



gevelprincipe 3 | concept

RECLAMERECLAME

RECLAME

luifel reclame hangend

aan portalen

benadrukken entree

parcellering parcellering

naamsvermelding 

winkel



gevelprincipe 3 | aanzicht 

entree

bestaande gevel bekleden 

met uniforme gevelbeplating

houten kader 

rondom entreedeuren 

reclame (verd.)

vlakvullende reclame 

conform huurder

behoud van 

bestaande puien 

luifel winkelaanduiding 

boven entreedeur

stalen galerij 

met houten portalen 

reclame (BG)

vlakvullende reclame 

conform huurder



gevelprincipe 3 | impressie 




